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Skulden Olle Högstrand Hent PDF Det är en sak att ge sig in i leken, men en helt annan att ta sig ur.

Arbetet som journalist i Stockholm går inte så bra för Daniel Strand. Med hans ständigt växande skulder
behöver han få in pengar, och det snabbt. Genom sin militära utbildning kommer Daniel plötsligt över några

hemliga handlingar. Som en sista utväg bestämmer han sig för att stjäla dem, och sälja dem vidare till
ryssarna. Innan han vet ordet av har han blivit spion för främmande makter och han finner sig allt mer

insyltad i ett nät av lögner och hemligheter. Vad som först verkade som en god idé förvandlas snart till en
mardröm. En av Daniels kontakter försöker hoppa av men omkommer under mystiska omständigheter. Det
står snart klart att det var mord. Och Daniel börjar snart undra hur han själv ska ta sig ur med livet i behåll.

Olle Högstrand (1933-1994) var en svensk journalist och författare. Han skrev främst kriminalromaner och
spänningsromaner och ungdomar.

 

Det är en sak att ge sig in i leken, men en helt annan att ta sig ur.

Arbetet som journalist i Stockholm går inte så bra för Daniel Strand.
Med hans ständigt växande skulder behöver han få in pengar, och det
snabbt. Genom sin militära utbildning kommer Daniel plötsligt över
några hemliga handlingar. Som en sista utväg bestämmer han sig för
att stjäla dem, och sälja dem vidare till ryssarna. Innan han vet ordet
av har han blivit spion för främmande makter och han finner sig allt

mer insyltad i ett nät av lögner och hemligheter. Vad som först
verkade som en god idé förvandlas snart till en mardröm. En av

Daniels kontakter försöker hoppa av men omkommer under mystiska
omständigheter. Det står snart klart att det var mord. Och Daniel
börjar snart undra hur han själv ska ta sig ur med livet i behåll.

Olle Högstrand (1933-1994) var en svensk journalist och författare.
Han skrev främst kriminalromaner och spänningsromaner och

ungdomar.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Skulden&s=dkbooks

